Breid je feestje uit

Deze feestjes zijn uit te breiden met de
volgende superleuke activiteiten in de werf:
•	Knutselen van vlieger, deurhanger,
zeilarmbandje of touw letterbord € 3,00 p.p.
•	Knutselen Prinsessensetje of
Sail armband
€ 3,00 p.p.
Vlieland
•	Vuurtoren, houten vrachtwagen
of vogelhuisje timmeren
€ 5,00
p.p.
Noordzee
• Footgolf (min. 8 pers.)
€ 5,00 p.p.
• Powerkiten (min. 8 pers.)
€ 5,00 p.p. Texel
• Boogschieten (min. 8 pers.)
			
v.a. 8 jaar
€ 5,00 p.p.
• Vlotbouwen (min. 8 pers.)
v.a. 10 jaar
€ 5,00 p.p.
Zwemdiploma verplicht
Den Helder
• Kidzmenu
€ 4,00 p.p.
• Meet & Greet met Bollo			
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per feestje		€ 10,00
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Familiedag of bedrijfsfeest?
Naast kinderfeestjes kunt u op Landal Esonstad ook terecht voor
een familiedag of bedrijfsfeest.
Neem gerust contact met fe.esonstad@landal.com op over de
mogelijkheden of kom een keer langs; u bent van harte welkom!

Goed om te weten

• Minimaal 1 week van tevoren reserveren.
Na inschrijving kun je speciale
uitnodigingskaartjes gratis afhalen bij de
receptie.
• Per feestje dient 1 volwassene (min.
21 jaar) aanwezig te zijn als begeleiding
(2 volwassenen bij meer dan 10 kinderen).
• Het meebrengen van eigen etenswaren en
drankjes is niet toegestaan.
• Schaatsen kan vanaf de kerst- t/m
de voorjaarsvakantie. Prijs is inclusief
schaatshuur.

Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Schiermonnikoog
Ameland

Pitch & Putt golfbaan

De 18-holes Pitch & Putt
golfbaan van Landal Esonstad
is uniek gelegen aan de oevers
van het Lauwersmeer.
De lengte- en hoogteverschillen,
vele waterpartijen en
hindernissen zorgen voor een
leuke uitdaging! Durf jij het aan?

Informatie en reserveringen

Heb je een leuk feestje gezien of heb je
andere wensen? Neem dan contact
met ons op via tel. 0519-32 95 55
(dagelijks tussen 9:00 en 17:00 uur) of
e-mail esonstad@landal.nl
De Speelhal feestjes kun je rechtstreeks
reserveren bij de speelhal: 0519 700227.

Skanserwei 28
9133 DV Anjum

Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een
beregezellig feest? Kom dan gezellig
met al je vriendjes en vriendinnetjes
naar Landal Esonstad. Wij hebben diverse
leuke activiteiten voor iedereen. Kijk
snel naar de mogelijkheden en tot gauw
op Landal Esonstad!
Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Prinsessenparty
Outdoor Smulparty
• Je kunt kiezen uit 9 holes
footgolf incl. instructies
en materiaal, powerkiten,
boogschieten of vlot
bouwen
• Spelen in de speelhal
• Beker fris
• Kidzmenu

• Prinsessenknutsel
• Schminken
•	Fotoshoot met muziek
(camera van de ouders)
• Spelen in de speelhal

€ 9,95 p.p. (min. 8 pers.)
( Duur circa 3,5 uur, vanaf 10 jaar)

€ 10,00 p.p. (min. 8 pers.)

(Duur circa 3,5 uur; vanaf 10 jaar)

Speelhal Mini Party

Rouwdouwersparty

•	Spelen in de speelhal +
vrij knutselen in de werf
•	Feestelijke tafel met schaal
spekjes
• Onbeperkt ranja
• Zakje chips
• Raket of Festini ijsje

Super Spetter Party

Wie haalt als eerste de finish?
• Vlotbouwen of schaatsen
•	Waterfietsenrace of spelen in
de speelhal
•	9 holes footgolf of
polsstokspringen incl.
instructies en materiaal
• Onbeperkt ranja

€ 6,- p.p.

(Duur ca. 3 uur; vanaf 4 jaar)

Speelhal Poffertjesparty
•	Spelen in de speelhal
vrij knutselen in de werf
•	Feestelijke tafel met schaal
spekjes
• Onbeperkt ranja
• Zakje chips
• Portie poffertjes
• Raket of Festini ijsje

€ 8,50 p.p.
(Duur ca. 3,5 uur; vanaf 4 jaar)

Speelhal Smulparty
• Spelen in de speelhal + vrij
knutselen in de werf
• Feestelijke tafel met schaal
spekjes
• Onbeperkt ranja
• Zakje chips
• Kidzmenu
• Raket of Festini ijsje
€ 9,50 p.p.
( Duur circa 3,5 uur)

+

€ 9,95 p.p. (min. 8 pers.)
(Duur ca. 3,5 uur; vanaf 10 jaar)

Outdoor Lasergame
party

Het feestje voor de echte stoere
jongens en meiden!
• 1 uur outdoor boogschieten
• Outdoor Lasergamen
• 2 games van 10 minuten
• Team challenge
• FLesje fris
€ 14,95 p.p. (min. 8 pers.)
( Duur circa 2,5 uur, vanaf 10 jaar)

Heerlijk buiten ravotten!
• 9 holes Footgolf
• Hutten bouwen
• Kampvuur

€ 8,50 p.p. (min. 8 pers.)
(Duur ca. 2,5 uur; vanaf 8 jaar)

Footgolf Party
Ben jij een echte
voetbaltopper?
• Warming up
• 9 holes Footgolf
• Finalespel
• Prijsuitreiking

€ 7,50 p.p. (min. 8 pers.)
(Duur ca. 2 uur; vanaf 8 jaar)

Kidzmenu

Het kidzmenu bestaat uit:
Friet met Snack en saus!

